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 چکیذٌ

 ضٌاخت هَجب ،آٌٗذُ در َّاٖٗ ٍ آب تغ٘٘زات اس اًساى ٓدغذغ ٍ سه٘ي اقل٘ن ارٓب  در بطز اطالعات افشاٗص اخ٘ز ّٔ  د چٌذ در

ٍ  آب بشرگ ّإ ًاٌّجارٕ هَجب اًْآ تغ٘٘زات کِ إ اقل٘وٖ ّإ پذٗذُ اس .است ضذُ سه٘ي اقل٘ن بز تأث٘زگذار إّ هؤلفِ تز دق٘ق

س اسٕ رٍاب ب ب ٘ي    آضکارّس تٌذ ک ِ   دٍر الگَّ إ پًَ٘ ذ اس    ،ضَد هٖ جْاى ًقاط اس بس٘ارٕ دها ٍ بارش در در ٍٗژُ بَِّاٖٗ 

در اٗي  بٌابزاٗي،د. دار فزاٍاًٖ اّو٘ت پذٗزٕ اقل٘وٖ در ّز هٌطقِساًات ٍ تغ٘٘زضٌاخت ب٘طتز ًَ بزإ اًْآپاراهتزّإ اقل٘وٖ ٍ 

(، ضاخص ًَساى اطلس ض والٖ  SOIآى اس جولِ ضاخص ًَساى جٌَبٖ ) ٓضذ ضٌاختِهق٘اس ٍ  بشرگپژٍّص ارتباط الگَّإ 

(NAO ،)( ٖضاخص آرام آهزٗکإ ضوالPNA ضاخص ،)ٓهتغ٘ز چٌذ ( َاًسMEI )ِّإ ٍ ًَساى د ( اق٘اًَس آرامPDO)  ب ا  ِ  ًُ 

 .ض ذ تجشِٗ ٍ تحل٘ل  (2010   1391) سالِ 26 ٕهارآ ٓدٍر طٖ اٗستگاُ ّوذٗذ کزج درهاّاًِ  صَرت بِٖ ٍ بارضدهاٖٗ  ٔهؤلف

بزرسٖ ارتب اط   هٌظَر بِدر اداهِ . ذض تأٗ٘ذاسو٘زًَف  ـآسهَى کلوَگزٍف اساس بز ضذُ هطالعِ ّإ سزٕ دادُ بَدى ًزهال ،ابتذا

ٖ  .ذض  اس تفادُ  ضزٗب ّوبستگٖ پ٘زسَى اس دهاٖٗ ٍ بارضٖ،  ّإ هؤلفِهق٘اس با  بشرگي الگَّإ ب٘ ِ ّ ا   ّوبس تگ  ص َرت  ب 

ِ  NAOب٘طتزٗي ارتباط ب٘ي ضاخص ًطاى داد  ًتاٗج هاِّ ارسٗابٖ ضذ. ٗکخ٘ز أخ٘ز ٍ با تأبذٍى ت ٔهاّاً ّ إ ده اٖٗ ٍ    ٍ هؤلف 

ّ إ فص ل    اس ه اُ تز ٘طبّإ فصل پاٗ٘ش  رٍٕ هاُ ّا تأث٘زگذارٕاٗي  ٍ ضَد ُ هّٖإ فصل پاٗ٘ش ٍ سهستاى هطاّذ هاُبارضٖ در 

ل پاٗ٘ش ٍ سهستاى َّإ فص هاُ بز بارشاٗي ضاخص  تأث٘زد. دارّإ بارضٖ  لفِؤارتباط ب٘طتزٕ با ه SOI. ضاخص استسهستاى 

ّإ بارض ٖ ارتب اط    لفِؤبزإ هٍ  دّذ هٖ ًطاى را ٕ ّإ دهاٖٗ ارتباط ب٘طتز لفِؤبا ه MEIضاخص در حالٖ کِ  آضکارتز است

دس اهبز  ه اُ  ٍ  فصل بْار در آٍرٗل ٍ هّٖإ  ّإ دهاٖٗ هاُپاراهتز بز ٍٗژُ بِ اٗي ضاخص اثزگذارٕ  .دَض وًٖخاصٖ هطاّذُ 

ل فص  اٍاس ب  هاُ ه ٖ در  هٌطقِ ً٘ش در  ّإ بارضٖ ٍ دهاٖٗ لفِؤبز ه PDOضاخص  ارتباط تز است. ضذٗذ در اٍاخز فصل پاٗ٘ش

تزٕ ٘ط  بارتب اط   ّإ دساهبز ٍ فَرِٗ ثز است ٍ در هاُؤّإ دهاٖٗ ه لفِؤبز هفقب  PNAضاخص  ضَد ٍ هٖب٘طتز هطاّذُ بْار 

   .استّإ دهاٖٗ ٍ بارضٖ حائش اّو٘ت  لفِؤه تغ٘٘زپذٗزٕدرک ٍ ضٌاخت ب٘طتز اس  هٌظَر بِ آهذُ دست بًِتاٗج د. دار
 .، دٍر پًَ٘ذ، دهاوّٖإ اقل٘ ضاخص بارش، اًسَ،: ياشگانکلیذ 
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 مقذمٍ

 مهذ   مثاحذ   پذزیش  قللییذی ی ذی قص   مطالؼه و تحلیل تغییش

ؿذود   ؿناػی محؼوب می موسد توجه دس تین متخللان قللی 

قهذذق   تذشین   مه  دسک ػلل و ماهیت تغییشقت قللییی قص  .[1]

هذا  قللییذی    ها  هوق و قللی  و پذایؾ پذیذذه   دقده آوس  جیغ

نوػانات قللییی ناؿی قص قلگوها  پیونذذ قص   صمینهقػت. دس قین 

قللذی  یذم م ذان مؼذین       .[2]دوس قهییت فشقوقنی یافته قػت 

 ۀپذیذذ ثیش تاتـی و سطوتتی محلی لشقس نذذقسد و قص  أت تحتفقط 

 ثیش گشدؽ ػیومی جذو  أت تحتکه خود  پزیشد تأثیش می سفت فشق

كذش  تذین نوػذانات ػنا   صمذان  ه پیونذ قص دوس قستثاط . [3] قػت

ػذط    مذا  قللییی یم م ان تا تغییذشقت قلگوهذا  فـذاس و د   

سقتطذه و  . [4]ت دسیا دس نقاط جغشقفیایی دیگش تؼشیف ؿذه قػذ 

صمانی دو قلگو تا هیذیگش یا تذا   تغییشقتدقس تین  امؼنهیثؼتگی 

قللییذذی منذذاطگ دیگذذش سق پیونذذذ قص دوس  هذذا  پذیذذذهػناكذذش و 

قص دوس دس مقیذاع   تؼذیاس  قص قیذن قلگوهذا  پیونذذ     .نامنذذ  می

هذا  قلیانوػذی و    پیونذنذ و ػشقػش حوضه ق  ته ولوع می ػیاسه

کوچذم   هشچنذ تغییشقتی چشقکه  [5]گیشنذ  ق  سق دس تش می لاسه

 ییگشمذا  ظشفیذت  ته توجه تا ها  آصقد آب ػط  فـاس یا دما دس

 هذوق   مذا  د دسسق  تضسگذی  تغییذشقت  توقنذذ  می ػیال قین صیاد

 ؿذود  هذوق  ها  توده جایی هجاتػثة  و نذک قیجاد مناطگ مجاوس

قص  ػذذذذذیؼیو مقیذذذذذاع گشفته ستكو تمطالؼا عقػق . تش[6]

  ماد  هذذذا لذذذیتشػا و هذذذا ػذذذالی خـذذذمجیله  قصهذذذا  هپذیذ

 هذا   پذیذذه  هذذ ت لضلهص و شذذ تق قنضذمی  یاییدس ها  ت ذکوػیؼق

 لثتهق  نذق تهذذ تؼوق جنوتی تنوػانا ویالی ذذ ؿ طلغق تاناذنوػ

دس  ی یطلوسوهیذ  ها کنؾوق و للیییق  ها هذیذتأثیش پ قنمیض

 ؿذایذ  .[7] نذق وتمتفا ها هپذیذ ینق ته نؼثت فذمختل حیقوذن

. قو دقد قنجذا   [8]وقکذش   صمینذه سق  قیذن  دس مذذون  تحقیگ قولین

 قلیذانوع آسق   غشتذی  و نذوقحی ؿذشلی   تین هوق فـاس نـان دقد

 [9] ؾنییذانی و هی ذاسق  تتو. کنذ نوػان می قالکلنگی كوست ته

 ۀدوس طذی لیا هییا غشتی ؿیالو تغییشقت دس تاسؽ تغییش قللی  

 نـذان دقد  پظوهؾ آنها نتایج .دنذکشسق تشسػی  2006تا  1866

 طذذی SOIهذذا  صمؼذذتان و ؿذذاخق  مذذاه دس NAOؿذذاخق 

 سق ثیشأی تذش نوػذانات تذاسؽ تیـذتشین تذ     ها  فلل موػی ماه

ثاط قلگوهذا   تا تشسػی قست [10] ؾتشمثلی و هی اسقن .قنذ دقؿته

کانادق مـخق  صیشصمینی ها  آبتشقص  تغییشپزیش دوس پیونذ و 

دس  مذثثشتش   کذاسکشد  INSو  OANهذا    که ؿاخقدنذ کش

 ؾسقمپلتو و هی ذاسقن . کننذ قیفا می صیشصمینیتغییشقت تشقص آب 

ته تشسػی تغییشقت دما و تاسؽ دس ػذانتا ماسیذا  تشصیذل     [11]

 نتذایج  .سؿذیذ  پشدقختنذذ  هذا  خو  قنؼذو و فؼالیذت   صمینۀدس 

ػذال   8تذا   2هذا    دس دوسه ماتاسؽ و د نـان دقدپظوهؾ آنها 

تذأثیشقت   [12]دس قستثاط متقاتل تا قنؼو قػت. سقػذانن و کومذو   

دس  م ونذ   ۀسودخانذ  ۀحوضذ قنؼو تش تغییشقت آب و هوقیی دس 

نـذان   پذظوهؾ آنهذا  نتایج  .سق تشسػی کشدنذجنوب ؿشق آػیا 

تحذت تذأثیش قنؼذو     تذوجهی  ؿایان  طوس هتتاسؽ قین حوضه  دقد

 OOINتذا تشسػذی قثذش     [13]ػذا   هیذذقنی و آصس  توده قػت. 

 ۀمنطقذ تحلیلی فذاص  دس   سو  تغییشقت دما  هوق تا قػتفاده قص 

 آثذاس و و النینذ  وکه قلنینکشدنذ جنوب قیشقن مـخق چاتهاس دس 

دما  هوق دس جنوب قیشقن دقسنذ. دقنـینذ و  ۀتیـین ق  تش ػیذه

تذا قػذتفاده قص    کیینذه ػذاص  دمذا     تا مذذل  [14] ؾی اسقنه

 مذثثش  ها  دوس پیونذ  قستثاط  ؿاخق قػاع تشتحلیل فاص  و 

 .دنذذ کشهذا  دوس پیونذذ مـذخق     تین تغییشقت دما و ؿاخق

 دس هذا  تاتؼذتانه   تذاسؽ  قنؼذو تذش   قثش [15] ؾػان و هی اسقن

 هذا پذظوهؾ آن نتذایج  کشدنذ.  سق تشسػی کوئینضلنذ جنوب ؿشلی

 تیـذذتشینو هذذ  تذذش   قنؼذذو هذذ  تذذش مجیذذوع تذذاسؽ نـذذان دقد

دس  [16] ؾهی ذاسقن تذم و   قػت. تأثیشگزقس ها  تاتؼتانه تاسؽ

کذه  دنذ کش مـخقها  حذ  دس ػنگاپوس  تحلیل آماس  تاسؽ

نوػان جنوتی  ها  تا ؿاخق  صیادها  ػنگاپوس قستثاط  تاسؽ

قطلذغ  ػان قستثاط نو [17] ؾكالحی و هی اسقن .و قلنینو دقسد

 .دنذذ کشآرستایجان ؿشلی سق تشسػذی    ها یػال خـمؿیالی تا 

هذا    قیؼذتگاه  ۀػذاالن تین تذاسؽ   نـان دقد پظوهؾ آنها نتایج

قطلغ ؿیالی هیثؼتگی  تثشیض  قهش و جلفا تا ؿاخق نوػانات

 [18] ؾػلیذذضقده و هی ذذاسقندقس  وجذذود دقسد.  امؼنذذضذذؼیف و 

 مـذهذ شها  تاسؽ و دما  ثش تش پاسقمتثقلگوها  پیونذ قص دوس م

سق  یهذای  مذل و تشسػی گا  ته گا تا قػتفاده قص مذل سگشػیون  سق

ته تحلیل قستثاط تین قلگوهذا  پیونذذ    [3]. قحیذ  دنذکشقسقئه 

وقدقؿذت   34 تذأثیش  و پشدقختها  تاسؽ قیشقن  قص دوس و ویظگی

حؼذذینی و . دکذذشتذذاسؽ قیذذشقن تشسػذذی  ع سق تذذش مقیذذا تذذضس 

تذا   PDOو  SOI  NAOهذا    قستثاط ؿاخق [19] ؾهی اسقن

سق تشسػذی  هذا  ػذقض و ػذننذ      دما و تاسؽ پاییضه دس قیؼتگاه

ؿذاخق نوػذان جنذوتی     نـذان دقد  تحقیگ آنهذا نتایج  کشدنذ.

دس  ؿذذه  تشسػی ها  قلگو تش دما و تاسؽ قیؼتگاه تأثیشگزقستشین

صمذانی   ۀسقتطذ  [20] صقده حذاجی كذالحی و  فلل پاییض قػذت.  

دمذا  ػذطحی قلیذانوع     ها  ؿاخقؿیالی و  نوػان قطلغ

تاسؽ و دما  قػتان لشػذتان سق تشسػذی    تغییشپزیش قطلغ تا 

هذا    دس ماه NAOؿاخق نـان دقد  پظوهؾ آنها نتایج .دنذکش

لویذذل  دهذ.  ػشد ػال تا تاسؽ و دما قستثاط تیـتش  نـان می
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 ـقثش قلگو  پیونذ قص دوس دسیا  ؿیال [2] ؾسحییی و هی اسقن

ها  پاییض  مناطگ غشب و ؿیال غذشب   س تش نوػانات تاسؽخض

تین قین قلگذو  پیونذذ قص   قستثاط خوب  و دنذکشقیشقن سق تشسػی 

سق خلذذوف دس فلذذل پذذاییض مـذذخق  هدوس و تذذاسؽ ماهانذذه تذذ

قستثذذذاط تذذذین  [21] ؾفذذذاتحی مذذذش  و هی ذذذاسقن. دنذذذذکش

( و SOI  MEI NINO  NAOهذذذذا  قللییذذذذی    ػذذذذیگنال

دنذذ.  کشتشسػذی   دس قػذتان کشمذان سق   هوقؿناػی ػالی خـم

 SOI NINO ,MEIهذا    ػذیگنال  نـان دقد انهآ پظوهؾ نتایج

ثیش سق تش نوػانات تاسنذگی ماهانذه  فلذلی و ػذاالنه    تأتیـتشین 

قهییت قستثذاط قلگوهذا  دوس پیونذذ تذا      .دس قػتان کشمان دقسنذ

صمذین  قص   ۀکذش تغییشقت و نوػذانات قللییذی منذاطگ مختلذف     

ؿناػذان   قللذی  حال حاضش کانون توجذه محققذان و   گزؿته تا 

صمین توده قػت. سهیافت مطالؼات مختلذف نـذان    ۀکشػشقػش 

ؿاخق نوػذان  خلوف  هها و قلگوها  دوس پیونذ ت ؿاخق دقد

دس  مذثثش   کذاسکشد ؿاخق نوػذان قطلذغ ؿذیالی     جنوتی و

 ۀکذش ها  دمایی و تاسؿی مناطگ مختلذف   لفهثو م کاس جو وػاص

ق   ػذامانه  ػنذوقن  تذه قللذی    ۀػذامان  .کننذ قیفا می و قیشقن صمین

تا سفتاس نوػانی قص جهات مختلف دس قستثاط و پیونذذ تذا    قثشپزیش

 . ی ی قصقػتصمین  ۀکش  جو  ۀتغییشقت سیض و دسؿت دس ػامان

دس تغییذشقت و نوػذانات    قثشگذزقس منذ و ػاختاس مه  ها  پذیذه

نذ. تهؼذذ مقیذذاع جذذو   تذذضس دػذذتگاه قللییذذی  قلگوهذذا    

هذا    لفذه ثدس دسک و ؿناػذایی سفتذاس م  ها  قللییذی   ؿاخق

 نذذ. دس قیذشقن نیذض   ق انی و م انی حذائض قهییذت  قللییی قص نظش صم

  تاسؿذی  قص سخذقدها  جذو   تؼیاس ماننذ دیگش مناطگ جهان  

ها  گشمایی و ػذشمایی ؿذذیذ    ها  ناگهانی  مو  ماننذ ػیالب

 پیونذذ قص دوس مقیذاع   تضس ثش قص تغییشقت و فؼالیت قلگوها  أمت

 انهذ آدمایی و تاسؿی و قستثاط  ها  مثلفهقسصیاتی   . تناتشقینقػت

دسک و ؿناخت تهتذش قص ػذاصوکاس    ۀقسقئپیونذ دس  تا قلگوها  دوس

تلذیییات ػلیذی و    کذاسگیش   تذه دس قیشقن تذشق   قللی   ۀػامان

حاضذش تذا هذذ      پذظوهؾ  تنذاتشقین  . قػتحائض قهییت  دلیگ

اصوکاس قستثاطی تین پنج ؿذاخق پیونذذ قص   ؿناػایی و دسک ػ

 ۀمثلفذ ه ػذش   ن ذ  تذا  MEIوSOI،NAO،PNA،PDOدوس  

قیؼذذتگاه  تلنذمذذذتمختلذذف قص طشیذذگ آمذذاس  تاسؿذذی و دمذذایی

 هیذیذ کش   تذوین ؿذه قػت.

 شذٌ مطالعٍ ۀمىطق

 دسوقلذغ   صدس قػذتان قلثذش   قیؼتگاه هیذیذ کش  پظوهؾدس قین 

مذوسد  دس  ۀ مطالؼذ  ػنوقن ته  لثشصق کوه سؿتهها  جنوتی  دقمنه

 5142قػذتان قلثذشص تذا وػذؼتی حذذود      نظش گشفته ؿذه قػت. 

 21دسجذه و   36دلیقذه تذا    31 دسجذه و  35تین  کیلومتشمشتغ

دسجذه   51دلیقذه تذا    10دسجذه و   50ػشم ؿذیالی و   ۀدلیق

طول ؿشلی وقلغ ؿذه قػت. قیذن قػذتان قص ؿذیال     ۀدلیق 30و

جنوب ؿشلی ته قػتان تهذشقن  قص   و ؿشق ته قػتان ماصنذسقن  قص

 قص غذشب تذه قػذتان لذضوین    و  جنوب غشتی ته قػذتان مشکذض   

 دس کذش  قؿناػذی  ومولؼیذت قیؼذتگاه ه   1 ؿ ل محذود قػت.

تنذذ    سوؽ طثقذه  قػذاع  تذش  دهذذ.  سق نـذان مذی  قػتان قلثشص 

 تلنذمذذت آمذاس   قػذاع  تذش  ؿذه مطالؼه ۀدماستن و کوپن منطق

و  خـذذم نییذذهقللییذذی  یذذةتشت تذذهقیؼذذتگاه هیذیذذذ کذذش   

منطقذه   ۀػذاالن د. میانگین دمذا   دقس( BSKگش    خـم نییه

 8/251 تشقتذش تذا   تاسؽ ػذاالنه توػط   ملؼیوعػ ۀدسج 1/15

  8/8تشتیذة تشقتذش تذا     تهدما  ۀتیـینو   کیینهتوػط   ممتش میلی

منطقه نیذض  دماها  مطلگ  کیتشین توػطو مػلؼیوع  3/21

 .قػتػلؼیوع  -10 تشقتش تا

 َا ريشمًاد ي 

هذا    تحلیلی ته تشسػی ؿذاخق  ذ آماس حاضش تا سوؽ  ۀمطالؼ

 صیشػذاخت . پذشدقصد  مذی قیؼتگاه هیذیذ کذش    مقیاع دس تضس 

 هیذیذذ قیؼذتگاه هوقؿناػذی    تلنذمذتآماس  نا ثم تش پظوهؾ

 وقلذغ ؿذذه  للییی پیونذذ قص دوس  ها  ق ها  ؿاخق و دقده کش 

 پاسقمتشهذا  دمذایی و تاسؿذی    ۀماهانذ آمذاس    منظوس تذینقػت. 

 قص (2010تذا   1985آمذاس     ۀدوسکش  تذشق    هیذیذقیؼتگاه 

 قسصیذاتی  منظوس ته. ذؿػاصمان هوقؿناػی کـوس تهیه و تنظی  

  وقػذییشن  ذ  ویذوگش لقص آصمذون آمذاس  ک   ها  تودن دقده نشمال

 K-Sدمذایی و  ها   ػش  قص مثلفه هن ها   و دقده ه ؿذ؛( قػتفاد

دس قدقمذه قستثذاط    .محاػثه ؿذ یادؿذهآصمون  قػاع تشتاسؿی 

هذذا  پیونذذذ قص دوس یذذا   تذذین متغیشهذذا  تاسؿذذی تذذا ؿذذاخق 

 هذا     تشسػی ؿذ. آماس ؿاخقمقیاع جو  تضس ها   ػیگنال

  (NAO ؿذیالی  قطلذغ    نوػان (SOI نوػان جنوتی قللییی 

 ق  قلیانوع آسق    نوػان دهه(MEI قنؼو  ۀمتغیش چنذؿاخق 

 PDO ؿیالی  ؿاخق آسق  آمشی ا  ( وPNA)  قص دسگذاه   نیذض

. ذؿذ دسیافت و تنظی  ( NOAA  1یو قلیانوػ  جو مشکض ملی 

 قفذضقس  نذش  سوؽ هیثؼتگی پیشػون دس محیط  قػاع تشػپغ 

SPSS و دمذایی   تذا متغیشهذا  تاسؿذی    قلگوهذا تین قیذن   ۀسقتط

 تشسػذی ؿذذ  ماهذه   یمخیش أخیش و تا تأماهانه تذون ت تكوس ته

 ؿونذ. مختلش تـشی  می طوس ته یادؿذهکه دس قدقمه قلگوها  

                                                           
1. www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices 
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 استان البرز درمًقعیت جغرافیایی ایستگاٌ ًَاشىاسی کرج . 1شکل 

  دس مناطگ قلیانوع آسق  ق  که فـاس جو  ؿاخق ػاده

ػنوقن ؿاخق نوػان جنوتی  تاکنذ  ق  سق مـخق می حاسه

ؿود. قین ؿاخق قص قختال  فـاس ػذط    مطشح می SOIیا 

 آیذذ  مذی قلیانوع آسق  ؿذشلی و غشتذی تذه دػذت      دسیا تین

. صمان ؿاخق تذاال  نوػذان جنذوتی ػذثة تـذذیذ      [22]

 ۀپذیذذ گشدؽ وقل ش و صمان ؿاخق پایین آن ػثة تـذیذ 

 متذوقلی  ماه چنذ تشق  SOIکه  . صمانی[23] ؿود ینو میلنق

 . [9]قػت  قفتاده قتفاق قلنینو ۀپذیذ منفی تاؿذ 

تغییشقت  ۀس وقلغ نیاینذد (NAOی  نوػان قطلغ ؿیال

 60تذا   40مذقس  ۀفاكلدس  یقطلغ ؿیال  سو یغشت  تادها

 ػنذوقن  تذه  NAOؿاخق  [25]. طثگ نظش وقکش دسجه قػت

ػط  دسیا تذشق  پونتذا    ۀؿذ نشمالناهنجاس  فـاس میانگین 

ؿود. تذه   دلگاسق و آصوس  منها  آکوسیش  و قیؼلنذ تؼشیف می

ته مذیتشقنه وقسد ؿذه  هنگا  فاص منفی هوق  مشطوب قطلغ

آوسد و طی فاص مثثت   می قسوپا هجو  لو هوق  ػشد ته ؿیا

تش و تا فشقوقنی تیـتش سق دس قمتذذقد قلیذانوع    ها  لو  وفانت

دس قیذن هنگذا     .کنذذ  قطلغ و ته ػیت ؿذیال قیجذاد مذی   

یاتذذ دس   ها  گش  و مشطوب دس قسوپذا قػذتقشقس مذی    صمؼتان

نذ صمؼتان ػشد و خـذ ی سق  حالی که ؿیال کانادق و گشینل

 .[24]نذ نک تجشته می

قللییذی   ق  هپذیذذ  (PDOق  قلیذانوع آسق     نوػان دهذه 

قلگوهذا  قللییذی دو فذاص  دس قلیذانوع      ػت که تا پایذقس ق

 50 ۀصمذانی قص مشتثذ   هذا   آسق  ؿیالی هیشقه قػت و تذا دوسه 

حذذود   مؼیذوالا  PDO کنذ  یم فاص مـذخق  ػال نوػان می

مقذذقس مثثذت     ثیشقت فذاص گذش   أمانذذ(. تذ   س میػال پایذق 25

ثیشقت أو تذ  ENSOگرم ثیشقت فذاص  أتذ  ؿاخق ػذد ( مـاته

 فذاص ػذشد   مقذذقس منفذی ؿذاخق ػذذد ( مـذاته       فاص ػشد

ENSO مقیذاع تذش پاسقمتشهذا      تذضس  ت. قیذن تغییذشقت   قػ

قین قلگوهذا   هشچنذگزقسنذ  تأثیشهوقؿناػی ؿامل دما و تاسؽ 

ولذی گذاهی     کـذنذ  نذ ماه طول مذی مؼیوالا چنذ هفته تا چ

  تنذاتشقین  .یاتنذذ  تذذقو  می ن قػذت تذشق  ػذالیان متذوقلی     

ق   تخؾ مهیی قص تغییشپزیش  ػذاالنه و دهذه   ۀکننذ منؼ غ

چشخؾ قتیؼفش  هؼتنذ. تؼیاس  قص قلگوها  قستثاط قص دوس 

هذا    پیونذنذ و ػشقػش حوضه ق  ته ولوع می دس مقیاع ػیاسه

   .[5]گیشنذ  سق دس تش میق   قلیانوػی و لاسه

 تشجؼذذتۀ هذذا  ی ذذی قص حالذذت  نیذذض PNAؿذذاخق 

 ۀکذش  نذی   ۀحاس تشون ۀمنطقدس  فـاس ک فشقوقنی  تغییشپزیش 

هذا  طوئذن و    ماه قػتثنا  تهها  ماه هیۀکه دس قػت ؿیالی 

ها   مـخله تشحؼة  MEIؿاخقؿود.  جوال  ظاهش می

یذه قلیذانوع آسق  ػذنج   ق  حذاسه   و قلیانوػذی تخذؾ   جو 

قص: میانگین وصنذی مـخلذات قكذلی     قنذ ػثاستکه  ؿود می

غشتذی و   ذ ؿذشلی  هذا   مثلفذه قنؼو یؼنی فـاس ػط  دسیذا   

جنوتی تاد ػطحی  دما  ػطحی قلیانوع  دمذا   ذ  ؿیالی

هوق  ػطحی و مقذقس کل قتشناکی که مقادیش مثثت آن فذاص  

ق گش  قنؼو  قلنینو( و مقادیش منفی فاص ػشد قنؼذو  النینذو( س  

 .[25] دهذ مینـان 



 645  ... ي دمایی َای بارشی لفٍؤبا م پیًوذ از ديرَای  بررسی ارتباط شاخض: ي َمکاران زیگًدر

 وتایج ي بحث

قص  انهذ آتذودن   نشمالو  ها دقدهتشسػی وضؼیت  منظوس تهقتتذق 

 نتذایج  قػذتفاده ؿذذ.   (K-S   وقػییشن ذ  وآصمون کلیوگش

ها  مختلف دمایی و تاسؿی قیؼتگاه  سو  مثلفه قین آصمون

آمذذه قص   دػت ته P-Valueمقذقس  دهذ هیذیذ کش  نـان می

فذشم كذفش مثنذی تذش       تنذاتشقین  .قػت تش تضس  a/2ػط  

 (. 1ؿود  جذول  ها پزیشفته می تودن توصیغ دقده نشمال

 بارشی َای دمایی ي  مشخظات آماری مؤلفٍ

سو  پاسقمتشهذا  تذاسؽ    هذا  آمذاس    نتایج قسصیاتی ؿاخق

و تیـذتشین تذاسؽ دس    متذش  میلی 10 ماهانه  تاسؽ تیـتش قص

کش  هیذیذ قیؼتگاه تشق   ها  دمایی و هیچنین مثلفه سوص

 میانگینؿذه  مطالؼه قیؼتگاه ؿذه قػت. آوسده 2 دس جذول

د. میذذضقن وقسیذذانغ  دقس متذش   میلذذی 8/251 ۀتذاسؽ ماهانذذ 

قنحشق  خطاها و چولگی پذاسقمتش تذاسؽ ماهانذه نؼذثت تذه      

س ػذط  تذاالتش  لذشقس دقسد. دس    دیگش پاسقمتشهذا  تاسؿذی د  

تغییشقت تاسؽ ماهانه تیـتش قػت. حذذ تذاال  تذاسؽ      وقلغ

 379و  343  259تشتیة  ته 99و  90  75ماهانه دس كذک 

ؿود. تشق  پاسقمتشها  تاسؽ تیـتش قص  سق ؿامل می متش میلی

ها دس سوص  تیـذتشین میذضقن    و تیـتشین تاسؽ متش میلی 10

 .ها دس سوص قختلاف دقسد یـتشین تاسؽتغییشقت ته پاسقمتش ت

تشین یـذذت. قػذذتقیذذن پذذاسقمتش تاسؿذذی متغیشتذذش   دس وقلذذغ

دس منطقذه تذه    متذش  میلذی  10ها  تذاسؽ تیـذتش قص    كذک

تذاسؽ   متذش  میلذی  3/12و  11تشتیذة تذا    ته 99و 90كذک 

دس  متذش  میلذی  86قختلاف دقسد. تیـتشین تاسؽ دس سوص تا 

میذانگین دمذا     .ذؿذ دس قین قیؼتگاه مـذاهذه   99كذک 

تشین و ػذشدتشین دماهذا  مطلذگ نیذض      و گش  1/15 منطقه

. دس تذین  قػذت ػلؼذیوع   ۀدسجذ  -7/10و  1/39تشتیة  ته

و  149پاسقمتشها  دمایی  وقسیانغ سوصهذا  دقؽ تذا مقذذقس    

تشین دماها  مطلگ و ػشدتشین دماهذا  مطلذگ    ػپغ گش 

 هذا   لفهمثنؼثت ته دیگش  59/1و  3/3تشتیة تا وقسیانغ  ته

نذ. پاسقمتشهذا  سوصهذا  دقؽ و   دقستغییشقت تیـتش   دمایی 

تیـتشین ضشیة تغییذشقت   65/0و  11/0ػشدتشین دماها تا 

هیچنذذین قنحذذشق  خطاهذذا و چذذولگی  .دهنذذذ سق نـذذان مذذی

ها  دمایی تیـتش قػذت.   پاسقمتش سوصها  دقؽ قص دیگش مثلفه

کیتشین  ادم ۀو تیـین کیینه  دس وقلغ  پاسقمتشها  میانگین

تغییذذشقت و پاسقمتشهذذا  سوصهذذا  دقؽ  ػذذشدتشین دماهذذا و  

 (.  2نذ  جذول دقستغییشقت و پشقؽ تیـتش   تشین دماها گش 

  شذٌ مطالعٍ بارشیدمایی ي َای  لفٍؤم بر فًاسمیرو ـ وتایج آزمًن کلمًگريف. 1جذيل 

تریه  گرم

 دماَا

سردتریه 

 دماَا

ريزَای 

 داغ

 ۀبیشیى

 دما
 دما ۀکمیى

میاوگیه 

 دما

بارش 

 10 بیشتر از

ریه بیشت

 بارش

بارش 

 ماَاوٍ
 مؤلفٍ

648/0 564/0 480/0 964/0 660/0 587/0 752/0 877/0 611/0 Z 
981/0 908/0 976/0 311/0 777/0 881/0 624/0 424/0 84/0 P-value 

 

 کرج  َمذیذ ایستگاٌ دما ي بارش پارامترَای مشخظات آماری. 2 جذيل

 شاخض آماری

 پارامتر
 ياریاوس میاوٍ میاوگیه

اوحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 گیچًل اوحراف خطا

طذک 

75 
 90طذک 

طذک 

95 

 4/379 7/343 5/259 20/0 7/12 25/0 9/64 9/4213 3/263 8/251 تاسؽ ماهانه

P>10 7 5/7 12/9 01/3 43/0 59226/0 056/0 9 11 3/12 

p>0 74 75 132 4/11 15/0 2/2 051/0 82 6/86 2/96 

 7/16 9/15 5/15 -030/0 153/0 015/0 78/0 61/0 2/15 1/15 میانگین دما

 4/10 6/9 4/9 -11/0 15/0 089/0 78/0 62/0 9 8/8 دما ۀکیین

 2/23 2/22 8/21 -24/0 17/0 041/0 87/0 77/0 5/21 3/21 دما ۀتیـین

 6/131 6/129 121 -18/0 39/2 11/0 2/12 149 5/109 111 سوصها  دقؽ

 -61/5 -42/6 -8/7 -11 -17/0 65/0 -30/0 3/3 11 -7/10 ػشدتشین دماها

 9/41 9/40 9/39 45/0 24/0 032/0 26/1 59/1 39 1/39 تشین دماها ش گ
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ٍ ؤبا م پیًوذ از دير َای ارتباط شاخض دمـایی ي  َـای   لفـ

 بارشی 

هذا  تاسؿذی و دمذایی دس     لفذه ثتذا م  NAOقستثاط ؿاخق 

ؿذه قػت. تشق  پاسقمتش تاسؽ ماهانذه فقذط    آوسده 3 جذول

دقس  وجذود    امؼن 05/0دس ػط   39/0دس ماه قکتثش قستثاط 

ها دس سوص هیچ قستثذاطی دس   دقسد. دس پاسقمتش تیـتشین تاسؽ

 10ها  ػال مـاهذه نـذ. تشق  پاسقمتش تاسؽ تیـتش قص  ماه

 05/0دس ػط   42/0قستثاط   دس سوص دس ماه نوقمثش متش میلی

هذذا  فلذذل پذذاییض  ؿذذاخق فقذذط دس مذاه قیذذن وجذود دقسد.  

ها  منطقه  اسؽت ثش  تاثخلوف قکتثش و نوقمثش قستثاط م هت

هذا  مؼذؼودیان    یافتذه آمذذه   دػذت  ته نتایجدهذ.  نـان می

دس فلذل    دس وقلذغ  .ذکنذ  مذی  تأییذسق  [3]و قحیذ   [25]

 هذا   تذاسؽ دس  OANپاییض تغییشقت ؿاخق پیونذ قص دوس 

هذا  دمذایی     لفذه ثدس م .قػذت گزقس  تأثیشؿیالی قیشقن  ۀنیی

فوسیذه قستثذاط مثثذت تذه     دس ماه  تشق  پاسقمتش میانگین دما

هذا  قکتثذش و نذوقمثش     و دس ماه 01/0دس ػط   54/0میضقن 

دس  مؼ ذوع و منفذی   قستثاط -45/0 تا ضشیة مـاته یمهش

دما دس ماه فوسیه  ۀکیینؿود. تشق   مـاهذه می 05/0ػط  

و  01/0دس ػذط    – 54/0 تذا ضذشقیة   تشتیذة   تذه و ماسع 

قستثاط  05/0ط  هش دو دس ػ -48/0و دس ماه قکتثش  –39/0

تذشق   نیذض  دمذا   ۀتیـین تشق . ذؿمنفی مـاهذه  و مؼ وع

هذا  قکتثذش و    و دس مذاه  01/0دس ػذط    –52/0ماه فوسیذه  

 05/0دس ػذط    -47/0و  -41/0 تشتیة تا ضشقیة ته نوقمثش

ؿود. تشق  پاسقمتش سوصها  دقؽ فقذط دس   مـاهذه میقستثاط 

مـذاهذه   05/0دس ػذط    -39/0ضشیة قستثاطی ماه طوئن 

ػشدتشین دماها ه  دس فوسیذه  دقس تشق   امؼنقستثاط ؿود.  می

دس ػذط    -53/0و  –65/0 تذا ضذشقیة   تشتیذة  تذه و ماسع 

 تشین دماها ه  دس نوقمثش گش  و تشق  ؿود مـاهذه می 01/0

تش قػاع  ؿود. مـاهذه می 01/0دس ػط   -57/0 تا ضشیة

دس فذاص   قیذن ؿذاخق   قثشگزقس قستثاط و  آمذه دػت تهنتایج 

ؿذایان   سو  دماها  قیا  ػذشد ػذال مـذهود قػذت.     منفی

ؿذه دس قیذن تخذؾ    قسقئه ها  ول جذ هیۀدس  یادآوس  قػت

دسؿذت نیذایؾ دقده ؿذذه دس ػذط       كوست تهقػذقد  که 

قنذذ دس   دقس مـخق ؿذذه  ػایه كوست تهو قػذقد  که  05/0

تیـذتشین قستثذاط تذین     ی کل طوس ته نذ. دقس امؼن 01/0ػط  

ها  دمایی و تاسؿی دس فلل پاییض و  لفهثو م NAO ؿاخق

 و دس فلل پاییض نؼثت تذه  ؛ؿود ػپغ صمؼتان مـاهذه می

ؿذود.   مـذاهذه مذی  تش  یـتتش و  لو  سوقتطفلل صمؼتان 

  دمذایی و  ها لفهثتیـتشین قستثاط ه  تین قین ؿاخق و م

خلوف پاسقمتش ػذشدتشین   هها  دمایی ت لفهثتاسؿی تشق  م

 .ذؿذ دمذا مـذاهذه    ۀکییناها  مطلگ کیینه و دماها یا دم

کذه تغییذشقت دمذایی کـذوس     د کذش تیذان   طذوس  قیذن  توقن می

تاال  قیشقن  تا تغییشقت  ها  ػشمؿیالی و  ۀنییخلوف  هت

 .ؿاخق نوػان قطلغ ؿیالی ػاصوکاس  پیونذ  دقسد

 َای بارشی ي دمایی  لفٍؤبا م NAOارتباط بیه شاخض پیًوذ از دير . 3جذيل 

ٌما  

 پارامتر
یٍ يریلآ مارس فًریٍ شاًو ًامبر اکتبر سپتامبر آگًست جًالی شيئه می   دسامبر و

069/0 تاسؽ ماهانه  35/0-  059/0-  037/0-  16/0  007/0  06/0  003/0  042/0  63/0  39/0  07/0-  

016/0 تیـتشین تاسؽ  24/0-  29/0-  042/0  2/0  14/0  018/0  002/0  086/0-  3/0  2/0  016/0  

 قص تاسؽ تیـتش

10 
1/0  2/0-  08/0-  048/0-  36/0  0 0 0 13/0-  14/0  42/0  13/0-  

-34/0 میانگین دما  54/0  38/0-  24/0-  23/0-  37/0-  16/0-  086/0-  078/0-  45/0-  45/0-  37/0-  

دما ۀکیین  29/0-  54/0-  39/0-  29/0-  25/0-  37/0-  26/0-  14/0-  076/0  48/0-  37/0-  36/0-  

دماتیـینۀ   37/0-  52/0-  35/0-  2/0-  21/0-  31/0-  031/0-  013/0  091/0  41/0-  47/0-  36/0-  

05/0 0 0 0 0 سوصها  دقؽ  39/0-  0.027 057/0  0 0 0 0 

-33/0 ػشدتشین دماها  65/0-  51/0-  087/0-  047/0  33/0-  004/0-  024/0  19/0  14/0-  039/0-  29/0-  

تشین دماها گش   01/0-  36/0-  044/0-  14/0-  24/0-  21/0-  13/0-  14/0-  21/0-  32/0-  57/0-  32/0-  
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ها  تاسؿذی و دمذایی    و مثلفه SOIقستثاط تین ؿاخق 

آوسده ؿذه قػت. تشق  پاسقمتش تاسؽ ماهانذه دس   4 دس جذول

 52/0و  53/0فوسیه و ػپتامثش ضذشقیة قستثذاطی تشقتذش تذا     

ؿذود   مـاهذه می 01/0دقس   امؼنمثثت دس ػط   كوست ته

دقس   امؼنذذاسؽ دس سوص قستثذذاط و دس پذذاسقمتش تیـذذتشین تذذ 

دس  متذش  میلی 10مـاهذه نـذ. تشق  پاسقمتش تاسؽ تیـتش قص 

تشتیة تا مقذقس  تهها  ماسع و ػپتامثش ضشقیة قستثاطی  ماه

ؿذود.   مـاهذه مذی  05/0دقس   امؼندس ػط   47/0و  39/0

تش  یـذ تقین ؿاخق تشق  تاسؽ ماهانه ػذاصوکاس پیونذذ    

قیذذن   د. تنذاتشقین دقسسوصقنذه  ؿذذیذ   هذا   تذاسؽ نؼذثت تذه   

 تنهذایی  تذه  توقنذذ  نییتا توجه ته فاص گشمایی قلنینو  ؿاخق

هذا  ناگهذانی و ؿذذیذ     مثثشتشین ؿاخق دس قیجذاد تذاسؽ  

دمذا   ۀکیینذ تشق  پاسقمتشها  میذانگین و   .دؿوسوصقنه تلقی 

و  51/0ها  دػذامثش و جذوال  تذا ضذشقیة      تشتیة دس ماه ته

ؿذود.   مـاهذه مذی  05/0و  01/0دقس   امؼندس ػط   41/0

و دػامثش  -39/0گوػت تا ضشیة آدما دس ماه  ۀتیـینتشق  

قستثذاط   01/0و  05/0تشتیذة دس ػذط     تذه  58/0تا ضشیة 

هذا    دقس  وجود دقسد. تذشق  ػذشدتشین دماهذا دس مذاه     امؼن

دس ػذط    39/0و  46/0تشتیة تذا ضذشقیة    تهآوسیل و طوئن 

ؿذود. تذشق  پذاسقمتش     یدقس  مـذاهذه مذ   امؼنذ قستثاط  05/0

 60/0نیض فقط دس مذاه دػذامثش تذا ضذشیة      تشین دماها گش 

وجود دقسد. قیذن ؿذاخق    01/0 دقس  دس ػط  امؼنقستثاط 

ها  فلل پذاییض و تاتؼذتان قستثذاط تیـذتش       هدس دما  ما

 قػذاع  تذش هذا   ػذاصوکاس ؿذاخق    دهذذ. دس وقلذغ   نـان می

هذا  محذذود  قص ػذال     تغییشقت دما  ػط  دسیذا دس مذاه  

 دهنذذذ. تذذش قػذذاع نتذذایج  دقس  نـذذان مذذی امؼنذذقستثذذاط 

هذا    قستثاط تیـتش  تذا مثلفذه   SOI  ؿاخق آمذه دػت ته

ها  فلل پاییض و صمؼذتان   د و قین قستثاط دس ماهدقستاسؿی 

 هذا  دمذایی  مذاه دػذامثش     مثلفذه  صمینۀآؿ استش قػت. دس 

تا میانگین دمذا    هویظ تهها  دمایی  تیـتشین قستثاط تا مثلفه

قستثذاط تذین ؿذاخق     د.سق دقستشین دماها  دما و گش  ۀکیین

MEI  دهذذ   تاسؿذی و دمذایی نیذض نـذان مذی      هذا   مثلفهو

( که تین قین ؿاخق و پاسقمتشها  تاسؽ ماهانذه  5 جذول 

ػذال قستثذاط    طی ؿذه مطالؼه ۀو تیـتشین تاسؽ دس منطق

 10ؽ تیـتش قص و فقط تا پاسقمتش تاس ـذندقس  مـاهذه  امؼن

تشتیذة تذا ضذشقیة     تهها  ماسع و ػپتامثش  دس ماه متش میلی

دقس  وجود دقسد.  امؼنقستثاط  05/0دس ػط   40/0و  48/0

پاسقمتش میانگین دما دس مذاه مذی و    ها  دمایی تا تشق  مثلفه

 –5/0و  05/0دس ػذط    –45/0تشتیة تا ضشقیة  تهدػامثش 

ؿذود   دقس مـاهذه می امؼنقستثاط مؼ وع و  01/0دس ػط  

د. تشق  وؿ ییدقس  مـاهذه ن امؼندما قستثاط  ۀکیینو تشق  

و مذاه   -53/0دمذا دس مذاه مذی تذا ضذشیة       ۀتیـذین پاسقمتش 

قستثذاط   01/0 دقس  مؼنذا ػذط    و -57/0دػامثش تا ضشیة 

. تشق  ػشدتشین دماهذا دس مذاه آوسیذل    ذؿمؼ وع مـاهذه 

ؿود و  مـاهذه می دقس امؼنقستثاط مؼ وع  -43/0تا ضشیة 

تشتیة تذا ضذشقیة    تهتشین دماها دس ماه می و دػامثش  تا گش 

وجود دقسد.  دقسامؼنقستثاط  01/0دس ػط   -59/0و  -53/0

هذا  دمذایی    تا مثلفذه  MEIؿاخق  که کنذ تیان می نتایج

دهذذ و تقشیثذاا قیذن     نـذان مذی   تش  سق قستثاط تیـتش و لو 

خاكی نـان نذقد و قین ها  تاسؿی قستثاط  ؿاخق تا مثلفه

ها  فلل تهذاس و دس قوقخذش فلذل     ػال دس ماه طی ؿاخق

 ؿذذه  مطالؼذه  ۀدس منطقتش  یـتقستثاط و تأثیشگزقس   پاییض

 د.دقس

ها  تاسؿی و دمذایی   لفهثو م PDOقستثاط تین ؿاخق 

هذا    لفهثم ین قین ؿاخق وت که (6 جذولدهذ   نـان می

تیـذتش تذا    وجود نذذقسد و  دقس  امؼن قستثاط گونه هیچتاسؿی 

کذه دس پذاسقمتش    طذوس   تهها  دمایی دس قستثاط قػت  لفهثم

 دمذا  ۀتیـذین و دس  -39/0 ضشیةتا  می میانگین دما دس ماه

 05/0دس ػذط    و مؼ وع دقس مؼناقستثاط  -47/0 تا ضشیة

تذا   تذا پذاسقمتش سوصهذا  دقؽ دس مذاه مذی     و  ؿود مـاهذه می

دقس دقسد  امؼنذذذ قستثذذذاط 01/0دس ػذذذط   -60/0 ضذذذشیة

تذا   تا پذاسقمتش ػذشدتشین دماهذا دس مذاه ػذپتامثش      هیچنین

 ؿذذ. مـاهذه  05/0دس ػط  دقس  امؼنقستثاط  -47/0 ضشیة

تذذا  تیـذتش  قیذن ؿذذاخق  کذذه قػذت  آن کننذذذۀ تیذان نتذایج  

 که دس مذاه فوسیذه   طوس  ته  قػتقستثاط  دس تشین دماها گش 

ها  می و  و دس ماه 05/0دقس   امؼن ػط  و 42/0تا ضشیة 

 01/0دس ػط   -52/0و  -61/0 تا ضشقیة تشتیة تهدػامثش 

 نتذذایج دهذذذ. مذذی دقس سق نـذذان امؼنذذقستثذذاط مؼ ذذوع و  

قیذن  نـذان دقد   PDOؿذاخق   یذن ق قص تشسػی آمذه دػت ته

دمذایی دس   ها  مثلفهفقط تا  ؿذه مطالؼه ۀؿاخق دس منطق

قیذن ؿذاخق   ثیشگزقس  أتقستثاط قػت و تیـتشین قستثاط و 

ماه مذی دس فلذل    ته ها  دمایی نیض مشتوط مثلفه صمینۀدس 

شین قستثذاط  تیـذت ه  ها  دمایی  لفهثدس تین م و قػتتهاس 

 دهذ. تشین دماها نـان می سق تا گش 
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 ي دمایی  بارشی َای مؤلفٍبا  SOIارتباط بیه شاخض پیًوذ از دير . 4جذيل 

 ماٌ

 پارامتر
یٍ يریلآ مارس فًریٍ شاًو امبرسپت آگًست جًالی شيئه می  ًامبر اکتبر   دسامبر و

13/0 تاسؽ ماهانه  53/0  29/0-  24/0-  18/0-  073/0-  028/0  27/0  52/0  11/0-  12/0-  19/0-  

37/0 تیـتشین تاسؽ  38/0-  16/0-  39/0-  19/0-  023/0-  047/0-  28/0  55/0  066/0  096/0-  015/0  

 تاسؽ تیـتش قص

10 
0.059 0.27-  39/0  0.14-  0.12-  0 0 0.26 47/0  0.059-  0.15-  0.11-  

-11/0 میانگین دما  1/0  34/0  26/0  079/0  096/0  34/0  22/0-  3/0  17/0  026/0  51/0  

دما ۀکیین  16/0-  031/0  26/0  19/0  080/0-  031/0  41/0  051/0-  35/0  11/0  077/0-  34/0  

دما ۀتیـین  07/0-  15/0  38/0  28/0  15/0  13/0  22/0  39/0-  21/0  18/0  077/0  0/58 

دقؽسوصها    0 0 0 0 21/0  062/0  021/0-  19/0-  19/0  018/0-  0 0 

-01/0 ػشدتشین دماها  99/0  31/0  46/0  007/0-  21/0  39/0  14/0  26/0  13/0-  008/0-  32/0  

تشین دماها گش   037/0  044/0-  29/0  008/0  26/0  23/0  22/0  26/0-  32/0  19/0  015/0-  6/0  

 

 مایی ي د بارشی َای مؤلفٍبا  MEIارتباط بیه شاخض پیًوذ از دير . 5جذيل 

 ماٌ

 پارامتر
یلآير مارس فًریٍ شاوًیٍ  دسامبر وًامبر اکتبر سپتامبر آگًست جًالی شيئه می 

-0.21 تاسؽ ماهانه  28/0  37/0  23/0  37/0  25/0  28/0-  17/0-  34/0-  24/0  2/0  17/0  

-38/0 تیـتشین تاسؽ  14/0  3/0  2/0  2/0  23/0-  2/0-  43/0-  05/0  07/0  071/0-  080/0-  

 تاسؽ تیـتش قص

10 
07/0-  14/0  48/0  3/0  16/0  0 0 16/0-  4/0  21/0  13/0  1/0  

19/0 میانگین دما  42/0  3/0-  33/0-  45/0-  16/0-  005/0  079/0  31/0-  19/0-  25/0-  5/0-  

دما ۀکیین  23/0  11/0  25/0  36/0-  25/0-  041/0  041/0  063/0-  3/0-  09/0-  1/0-  0.34-  

دما ۀتیـین  14/0  023/0-  4/0-  28/0-  53/0-  32/0  033/0  25/0  27/0-  24/0-  32/0-  57/0-  

-45/0 0 0 0 0 سوصها  دقؽ  22/0  18/0  001/0  25/0-  0 0 0 

23/0 ػشدتشین دماها  038/0  19/0  43/0-  0.21-  007/0  1/0-  18/0-  25/0-  079/0  037/0  27/0-  

دماها تشین گش   011/0  028/0  3/0-  11/0-  52/0-  37/0-  006/0  16/0  25/0-  16/0-  2/0-  59/0-  

 

 ي دمایی  بارشی َای مؤلفٍبا  PDOارتباط بیه شاخض پیًوذ از دير . 6ذيل ج

 ماٌ

 پارامتر
یٍ يریلآ مارس فًریٍ شاًو ًامبر اکتبر سپتامبر آگًست جًالی شيئه می   دسامبر و

089/0 تاسؽ ماهانه  097/0  23/0  17/0  42/0  37/0  065/0-  13/0-  29/0-  065/0  23/0-  44/0  

تیـتشین 

 تاسؽ
064/0-  029/0-  06/0  21/0  13/0  35/0  048/0-  34/0-  32/0-  13/0-  23/0-  29/0  

تاسؽ تیـتش 

10 قص  
14/0  005/0  15/0  18/0  083/0  086/0-  0 0 28/0-  076/0  21/0-  0.34 

3/0 میانگین دما  2/0  37/0-  27/0-  39/0-  12/0-  12/0-  23/0-  24/0-  19/0-  25/0-  29/0-  

دما ۀکیین  28/0  18/0  35/0-  24/0-  2/0-  074/0  18/0-  21/0-  33/0-  19/0-  23/0-  15/0-  

دما ۀتیـین  31/0  21/0  38/0-  27/0-  47/0-  3/0-  036/0-  21/0-  12/0-  16/0-  24/0-  36/0-  

-6/0 0 0 0 0 سوصها  دقؽ  31/0-  11/0-  3/0-  17/0-  1/0  0 0 

ػشدتشین 

 دماها
15/0  2/0  15/0-  33/0-  15/0-  15/0  18/0-  37/0-  47/0-  029/0-  18/0-  26/0  

تشین  گش 

 دماها
31/0  42/0  34/0-  23/0-  61/0-  26/0-  14/0-  36/0-  016/0  12/0  25/0-  52/0-  
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تاسؿی و دمذایی   ها  مثلفهو  PNAقستثاط تین ؿاخق 

 تاسؿی ها   آوسده ؿذه قػت. دس تین مثلفه 7 نیض دس جذول

 47/0ش تاسؽ ماهانه دس ماه دػامثش تا ضذشیة  فقط تا پاسقمت

وجذذود دقسد و تذذا دیگذذش   دقس مؼنذذاقستثذذاط  05/0دس ػذذط  

هذا    . دس تین مثلفهذـنتاسؿی قستثاطی مـاهذه  ها  مثلفه

دمذا    تیـذینۀ دمایی نیض تا پاسقمتشها  میانگین  کیینذه و  

هذا  طقنویذه     دماهذا دس مذاه   تذشین  گذش  ماهانه و هیچنذین  

ؿود. قستثذاط   دقس مـاهذه می امؼنػامثش قستثاط ػپتامثش و د

دمذا    تشین گش دما  دػامثش و  ۀتیـینتین قین ؿاخق و 

قػذت.   دقس مؼنذا  01/0منفذی و دس ػذط     كوست تهمثش دػا

 ؿذذه  مطالؼذه  ۀنیذض دس منطقذ   PNAؿذاخق   ی کلذ  طوس ته

  ها  دمایی مثثش قػت. تیـتش تش مثلفه

خلذذوف  هتذ  آمیذذض مخذاطشه   قهییذت سخذذقدها  جذذو   

گشمایی کانون توجه مطالؼات قللییذی   ها  مو ها و  ػیالب

  دسک و ؿناخت قستثاط تین قین سخذقدها  جو  ۀصمیندس 

 هذا   ؿذاخق صمین تذوده قػذت.    ۀکشآب و هوقیی  ۀػامانو 

  جذو  مذثثش  و   مهذ   قللییی پیونذ قص دوس ی ذی قص قلگوهذا   

  ؿونذ. تغییشقت دما موجذ سخذقدها  قللییی محؼوب می

ها   ها و تشوص ناهنجاس  ها و تحوالت قین ؿاخق آب قلیانوع

 ۀکذش موجة تغییشقت دمایی و تاسؿذی دس منذاطگ مختلذف    

 قػذاع  تذش هذا  قللییذی    . ػذاصوکاس ؿذاخق  ؿود  صمین می

ها  و قستثاط آن یؼتنها ی ؼان  تغییشقت دما  آب قلیانوع

ش کیتذ تا سخذقدها  تاسؿی و دمایی قیشقن دس حذ متوػط و 

هذذا  قللییذذی دس فلذذول پذذاییض و  س دقسد. قیذذن ؿذذاخقلذذشق

قنذ.  دقس دقؿته امؼن تأثیشها  منطقه تیـتش  صمؼتان تش تاسؽ

دقس  تا  امؼنؿاخق نوػان قطلغ ؿیالی قستثاط مؼ وع و 

ها  ػذشد ػذال نـذان دقده قػذت.      دمایی دس ماه ها  مثلفه

  هیذوقسه دس  هذا  قللییذی و جذو     وقکاو  ػذاصوکاس پذیذذه  

و مذیشیت محیطی حائض قهییت تذوده قػذت.    ها سیض  تشنامه

دس تؼذ کذالن و قستثذاط آن تذا     دسک و ؿناخت قص سفتاس جو 

تلیییات ػیذذه   کاسگیش  تهدمایی و تاسؿی دس  ها  مثلفه

 . قػت حائض قهییت تلنذمذتها   و هیچنین تشنامه
 

 دمایی ایستگاٌ کرجي  بارشی َای مؤلفٍبا  PNAارتباط بیه شاخض پیًوذ از دير . 7جذيل 

 ماٌ

 پارامتر
یٍ يریلآ مارس فًریٍ شاًو ًامبر اکتبر سپتامبر آگًست جًالی شيئه می   دسامبر و

-11/0 تاسؽ ماهانه  23/0-  04/0-  21/0  11/0  13/0  12/0  14/0-  33/0  053/0  22/0-  47/0  

تیـتشین 

 تاسؽ
13/0-  36/0-  074/0-  22/0  13/0-  087/0-  14/0  15/0  31/0  034/0  32/0-  2/0  

 تاسؽ تیـتش قص

10 
1/0-  1/0-  017/0-  16/0  042/0-  0 0 13/0-  2/0  045/0  28/0-  16/0  

39/0 میانگین دما  0.22/0  016/0  0.16-  2/0-  16/0-  043/0  22/0  41/0  16/0  009/0-  36/0-  

دما ۀکیین  32/0  2/0  038/0  21/0-  15/0-  031/0-  073/0-  2/0  46/0  18/0  083/0  22/0-  

دما ۀتیـین  42/0  22/0  009/0-  11/0-  19/0-  28/0-  13/0  21/0  3/0  130 06/0-  44/0-  

-12/0 0 0 0 0 سوصها  دقؽ  26/0-  21/0  3/0  32/0  1/0-  0 0 

ػشدتشین 

 دماها
15/0  054/0  11/0  32/0-  29/0-  21/0-  1/0-  098/0  04/0  012/0  023/0-  1/0  

تشین  گش 

 دماها
2/0  32/0  035/0  045/0-  062/0-  069/0  16/0  11/0  31/0  25/0  23/0-  59/0-  

 

مطالؼذذات توتییذذانی و نتذذایج   حاضذذشوهؾ ظپذذنتذذایج 

هذا و   قنؼو تذش مجیذوع تذاسؽ    تأثیشثنی تش م [9] ؾهی اسقن

مثنذی تذش قستثذاط تذین      [16] ؾو هی ذاسقن  مطالؼات تذم 

ها  حذ  و ؿذیذ  خق نوػان جنوتی و قلنینو دس تاسؽؿا

طالؼذذات ػذذان و هیچنذذین تذذا م ذ.کنذذ مذذیتأییذذذ  سقسوصقنذذه 

تذش   OANؿذاخق   تذأثیش و  کذاسکشد تذش   [15] ؾهی اسقن

قستثذذاط   ۀصمینذذ دس انی هیخذذوقنی دقسد.تدماهذذا  صمؼذذ 

تذش   INSخلذوف ؿذاخق    هتذ   هذا  دوس پیونذذ   ؿاخق

تذش دماهذا     OANها  پاییضه و هیچنین ؿاخق  تشػالی

 [25]نتایج مطالؼات مؼؼودیان  نیض تا ػشد ػال نییه و ػشد

قحیذذ   هذا    تذا یافتذه  حاضش  ۀمطالؼنتایج هیخوقنی دقسد. 

 هذا   مثلفهتش  OANؿاخق  تأثیشو  کاسکشد ۀصمیندس  [3]
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خلوف دػذامثش   هػشد ػال ت  ها تاسؽ ماهانه و دما  ماه

 ۀمطالؼذ . هیچنین دس سهیافتی مـاته نتذایج  هیخوقنی دقسد

مثنذی تذش    [21] ؾحاضش تا مطالؼات فاتحی مش  و هی اسقن

تذذش تاسنذذذگی ماهانذذه   IOS و INS هذذا  ؿذذاخق تذذأثیش

  هیخوقنی دقسد.

 گیری وتیجٍ

 هذا  قللییذی ی ذی قص    تذین پذیذذه  وقکاو  و ػنجؾ قستثاط 

ؿذود.   قللذی  محؼذوب مذی    ۀػذامان مطالؼات  مه  ها  تخؾ

یذا   و سخذقدها  قللییی که هش ػذاله و  هوق و  آب تغییشپزیش 

 مطالؼذات  ػذاص  صمینذه دهذ   ق  دس قیشقن سخ می دوسه كوست ته

هذا دس قستثذاط تذا     تشق  ػنجؾ سفتاس و ػذاصوکاس قیذن پذیذذه   

ا  هذ  لفذه ثم تش و دوستذش قص منطقذه تذوده قػذت.     ػاملی تضس 

 هوق  و  آب ۀػاصنذ  قجضق تشین مه  ػنوقن تهدمایی و تاسؿی 

قلگوهذا  دوس پیونذذ حذائض     تأثیشقتیم منطقه تشق  ػنجؾ 

ن نذه ػذش    حاضش تشق  قستثاط تذی  ۀمطالؼوقکاو   نذ.ق   قهییت

هذا    ؿاخقتا  تلنذمذتصمانی  ۀتاصتاسؿی و دمایی دس  مثلفۀ

 ( نـذذذان دقدMEIو  NAO SOI PDO  PNA  پیونذذذذ دوس

هذا  دمذایی و    لفذه ثو م NAOتیـتشین قستثاط تین ؿاخق 

 ؿذود  تاسؿی قتتذق دس فلل پاییض و ػپغ صمؼتان مـاهذه می

ص تیـذتش ق نیذض  فلذل پذاییض   ها   تش ماه NAOؿاخق  تأثیش و

تیـذتشین قستثذاط تذین قیذن      قػذت. ها  فلذل صمؼذتان    ماه

ها  دمذایی   لفهثم ه  تشها  دمایی و تاسؿی  لفهثؿاخق و م

وجذود  پاسقمتش ػشدتشین دماها یا دماها  مطلگ کیینه  ویظه ته

  سو قیذن ؿذاخق دس فذاص منفذی     قثشگذزقس  قستثاط و  دقسد و

ؿذاخق  دس حذالی کذه    .دماها  قیا  ػشد ػال مـهود قػت

SOI قستثذاط   قیذن  و دقسدها  تاسؿی  لفهثقستثاط تیـتش  تا م

 نتذایج  .فلل پاییض و صمؼذتان آؿذ استش قػذت   ها   دس ماه نیض

  [4] ؾ  مطالؼذات لویذذل سحییذی و هی ذاسقن    آمذه دػت ته

 سق [17] ؾو كالحی و هی ذاسقن  [19] ؾحؼینی و هی اسقن

ط ها  دمذایی قستثذا   لفهثتا منیض  MEIؿاخق  .کنذ میییذ أت

هذا    لفذه ثقین ؿاخق تذا م  دهذ. تقشیثاا نـان می سق  تیـتش

هذا    دس مذاه نیض ػال  طیتاسؿی قستثاط خاكی نـان نذقد و 

قیذن   تأثیشگذزقس  قستثذاط و  قوقخذش فلذل پذاییض     وفلل تهذاس  

 نتذایج قستثذاط   .تیـذتش قػذت   ؿذه مطالؼه ۀؿاخق دس منطق

دس مذاه مذی دس فلذل     قین ؿذاخق  نـان دقد PDOؿاخق 

هذا    مثلفذه  صمینذۀ دس  تش یـذ ت تأثیشگذزقس  قستثذاط و   تهاس

تیـذتشین   نیض دمایی ها  مثلفههیچنین دس تین   دقسددمایی 

 01/0دهذ که دس ػذط    تشین دماها نـان می قستثاط سق تا گش 

ی کلذ  طذوس  تذه  نیذض  PNAؿاخق  صمینۀدس . قػت دقس مؼنانیض 

ثش ثها  دمذایی مذ   لفهثتش مقین ؿاخق  توقن تیان کشد که می

هذا  دػذامثش و فوسیذه     دس مذاه نیذض   تأثیشگذزقس  قین قػت و 

هذا    تشسػی ؿاخق تش قػاع نتایج .تش قػت مـهودتش و لو 

دس  NAOو  SOIهذا    ؿاخقتوقن تیان کشد که  مختلف می

تذذا  تیـذذتشین قستثذذاط و قثشگذذزقس  سق ؿذذذه مطالؼذذه ۀمنطقذذ

هذذا   ؿذذاخققمذذا   دهنذذذ نـذذان مذذیهذذا  تاسؿذذی  لفذذهثم

MEI PDO وPNA  هذا  دمذایی    لفهقستثاط سق تا مثتیـتشین

هذذا   دس مذذاه نـذذان دقد هذذا تشسػذذی هیچنذذین .نـذذان دقدنذذذ

 قلگوهذذا دػذذامثش  فوسیذذه  ػذذپتامثش و قکتثذذش قستثذذاط تذذین  

نتذایج   .قػذت دمایی و تاسؿی تیـتش  ها  مثلفهو  ؿذه مطالؼه

  [21] مذش     فذاتحی [3]قحیذذ    هذا   یافتذه  آمذذه  دػت ته

تأییذذذ  سق [25]مؼذذؼودیان  و [9] ؾقنتوتییذذانی و هی ذذاس 

مطالؼذات قللییذی دس    تذأثیش تذا توجذه تذه قهییذت و     . کنذ می

  جذو   ها  پذیذهمحیطی  ػنجؾ و دسک سفتاس  سیض  تشنامه

نذین  یچتینذی و ه  ا دس مذیشیت پیؾنهو ؿناػایی ػاصوکاس آ

. نتذایج و دػذتاوسدها    دقسدقهییت  محیطی تلنذمذت ۀتشنام

 کذاسگیش   تذه ػذاص  و   تذه تلذیی    دس کیذم حاضذش   ۀمطالؼ

مطالؼذذات کـذذاوسص    هذذا  دس تخذذؾ تلنذمذذذتتلذذیییات 

 هذا  ناگهذانی   و ػذیالب  ػذالی  خـذم مذیشیت مناتغ آتذی   

   .دؿووقلغ  تخؾثیشتوقنذ  می
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